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      LISTA DE MATERIAL – 6º ano - Ensino Fundamental II 2018 
 

I – Documentos a serem entregues na Secretaria antes do início das aulas 

Todos os Alunos: 

 02 fotos 3x4 recentes 

 Exame Médico atualizado para Educação Física 

Alunos Novos: 

 Requerimento Assinado pelo Pai ou Responsável 

 Documentação do Colégio Anterior 

 Cópia Xerográfica: Certidão de Nascimento, Cédula de Identidade e CPF. 

 

II  –Materiais que devem ser adquiridos na Secretaria durante o mês de janeiro 

 Material Sistema Múltiplo 

 Agenda Personalizada do Monte Castelo – Aquisição na Secretaria do Colégio. 

 

III – Material de uso individual do aluno 

 

A – Básico: Para todos os Alunos 

 01 apontador com tambor 

 01 tesoura sem ponta Mundial ou Tramontina 

 01 borracha macia 

 01 cola branca liquida 

 01 cola bastão 

 01 estojo de lápis de cor 12 cores 

 01 mochila ou similar 

 01 pasta catálogo contendo envelopes plásticos. 

 Nécessaire com escova de dente e cabelos + creme dental  

 01 avental: Artes e Laboratório 

 1000 fls. de sulfite A4 (Branco)           

 04 cxs de lenço de papel 100 fls. 

 03 sabonetes grandes 

 

B – Específico: 6º ano:  

 régua transparente 30 cm, 01 caneta borracha, corretivo 

 lápis grafite ou lapiseira 

 01 estojo de Giz de cera 

 02 canetas esferográficas (azul e preta), 04 canetas hidrográficas coloridas 

 02 canetas, Pilot grossas (vermelha e preta) 

 10 Cadernos Universitários; 1 por Matéria 

 Compasso, jogo esquadros, transferidor 360°. 

 02 pinceis tigre: nº. 08 e nº 16 

 02  telas de pintura: uma de 30 x 20 cm outra de : 20 x 15 cm 
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IV - Específico Artes: 6º ano 

 05 folhas cartolina colorida 

 05 folhas duplicolor (preto) 

 05 folhas duplicolor (Colorido) 

 04 folhas papel celofane 

 02 fitas crepe 

 04 papéis camurça 

 02 folhas de Kraft 

 1 pote de massa de modelar 500g      

 1 pote de guache (250g) marrom 
 

V- LIVROS DIDÁTICOS ADOTADOS PARA 2018 

 Aquisição impreterivelmente até o 1º dia de aula da matéria 

 

 
 

 

 PORTUGUÊS: 01 Dicionário (com atualização: Acordo Ortográfico) 

 GEOGRAFIA: Atlas Geográfico. Sugestão: Geoatlas – Maria Elena Simielli 

 

OBSERVAÇÕES:  

 

1) Os materiais de uso individual deverão ser:  

 Etiquetados com: Nome do aluno, ano (série) e matéria. 

 Encapados com material transparente incolor. 

 

2) Os materiais: 

 Do Item III repostos sempre que necessário. 
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 Para Oficina, Laboratório, Didáticos ou Paradidáticos serão solicitados via agenda 

com antecedência. 

 

3) Listas de Materiais estão disponíveis no site do colégio. 

 

4) Recomenda-se que o aluno tenha acesso a computador e outras fontes de pesquisas 

(jornais, revistas, etc.) para a realização de atividades.  

5) Sugestão de onde encontrar toda a lista de material exceto os Livros importados Didáticos 

e Paradidáticos com vantagens: 

 Descontos e parcelamento para alunos do Monte Castelo 

 Facilidades: Entrega do Material encapado e etiquetado. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


